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Проблем: 

Как приемаме различния от нас по света и 
свързаността помежду ни  дава ли  свобода 
в отношенията?



Идея:

Ще пътуваме до различни страни, ще проследим 
маршрута си по глобус и карта, ще изследваме 
държави и градове, ще се запознаем с живота на 
децата там, ще опознаем нови култури и истории.



Коя държава ми е интересна?



Нека пътуването започне…..



Как се поздравяват различните народи…



Пишем с йероглифи



Украса с орлови пера-
стара индианска 
традиция. Няма две 
еднакви пера.
Индианците умело ги 
различават. Всяко перо 
има различно значение.



Готови за каубойски танц….



Декоративни мексикански 
огледала



Аборигенско изкуство
Рисуването с точки се състои от малки точки 
с цветове на боята, като жълто 
(представляващо слънцето), кафяво 
(почвата), червено (пустинния пясък) и бяло 
(облаците и небето). Това са традиционните 
цветове на аборигените. Картините с точки 
могат да се рисуват върху всичко.



КИТАЙСКИ ФЕНЕРИ:
● червен-здраве;
● бял-успех;
● син-късмет;
● зелен- изобилие.



В обувките 
на….японка и 
ганайка 



В детския свят 
на Япония и 
Гана



На сафари в Гана-представяне 
на животни чрез йога пози



ИЗБИРАМЕ



ИЗБИРАМЕ

изкуство игри



Да се твори си заслужава и само заради
радостта от творението. Тази дейност
успокоява и забавлява децата. Самият
процес засилва мисленето,
въображението и фантазията. Стимулира
комуникацията, развива моториката.



Мексиканско изкуство

https://slangingpaintin160.wordpress.com/

2014/09/14/hispanic-heritage-month-

modern-day-mexico/amp/

Японско изкуство

https://www.cabaneaidees.com/fabriquer-

des-lanternes-chinoises-avec-une-feuille-de-

papier/

Аборигенско изкуство

https://kidworldcitizen.org/australian-

indigenous-art-aboriginal-dot-painting/
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http://drive.google.com/file/d/1RXlpApejCTyD6RROSw4j8k9e5yf2ekP6/view


http://drive.google.com/file/d/1vmn7eQPqHg1qXwXNshMdQoGsxY3Irrau/view


Игра от Южна Африка   “Мост”

Двама играчи правят мост от ръце. Предварително се 
уговарят кодови имена /сладолед и шоколад./Играчите 
минават под моста. Когато се хване пленник на моста, 
той избира едно от кодовите имена.
Всеки пленник застава зад играча, който код е избрал.
Следва дърпане между двете образували се групи. 
Победител е групата, която издърпа играчите от другата 
група.



http://drive.google.com/file/d/1VoeE9El-RxVlifQ-xbW3mia9TmCScdnO/view


Играта “Земя, въздух, вода, огън”

Играчите са в кръг, в средата е водещият. Той хвърля топката на някого от 

играчите, произнася една от четирите  думи: Земята, водата, огън, въздух. 

Ако водещият каже думата "земя", този, който е хванал топката, трябва бързо 

да каже  домашно или диво животно. На думата "вода" - животно, живеещо във 

вода,на думата "въздух" - името на птица. С думата "огън" всички трябва да се 

завъртят няколко пъти на място. В играта няма победител, но развива бързото 

мислене на децата.



http://drive.google.com/file/d/1WCAejPUHB4nEolEn0KrAIHjNi19DQ_ys/view


Татарска  игра “Продаваме цветя”/ “Чулмак цени”

Играчите образуват кръг.Продавачът се приближава до 
един от играчите. Започва да се пазари: Ей, приятелю, 
продавам цветето.
Играчът:” Колко струва?”
Продавачът казва число да 3. След това купувачът 
докосва цветето толкова пъти, колкото е числото и тичат 
около кръга един срещу друг.Който изтича по-бързо до 
свободното място, става продавач.



http://drive.google.com/file/d/1OD7YFZg6D8o5Kg-yA9mX8hee89Irw_Q_/view


Австралийска игра “Кенгуру Скипиру”

Децата са в кръг. Избира се дете, което сяда на земята 
и се навежда със затворени очи-то е спящо кенгуру. 
Децата обикалят около спящото кенгуру. Избрано дете 
е ловец. Отива докосва го по гърба и пита: “Познай кой 
те пипна?” Ако кенгуруто познае, играчите си сменят 
местата.



http://drive.google.com/file/d/1GKEqlPxwD312xH9bg6OuLNtUBOKO6Xba/view


Понг Хау Ки

/ЯПОНСКА ИГРА/

Дъската се състои от 5

върха и 7 ръба. Всеки

играч има две фигури.

Играчите се редуват да

се движат. При всеки ход

играчът премества една

от двете си фигури в

съседния празен връх.

Ако играчът не може да

се движи, губи.

http://www.youtube.com/watch?v=LWMCAk4NyTQ


Игри с първолаците






